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ДО 125 – РІЧЧЯ АКАДЕМІКА М. М. КУЛЄШОВА 

 

5 грудня 2015 року виповнилось 125 років з Дня 

народження Миколи Миколайовича Кулєшова – видатного 

вченого-рослинника, еколога, основоположника напрямку 

контрольно-насіннєвої справи і вивчення генетичних 

ресурсів рослин и у колишньому СРСР і Україні, соратника 

і однодумця Миколи Івановича  Вавилова.  

М. М. Кулєшов народився в 1890 р. у м. Фергані 

(Узбекистан), у сім′ї  київського лікаря. У 1909 р. поступив 

на сільськогосподарське відділення Київського 

політехнічного інституту. Свою першу навчальну практику 

проходив на Одеському дослідному полі, матеріали для 

дипломної роботи збирав на Харківській селекційній 

станції у тісній співпраці з В. Я. Юр‘євим та іншими 

вченими станції. 

У 1913–1914 рр. М.М. Кулєшов проходив 

стажування  у Московському сільськогосподарському 

інституті та Бюро з прикладної ботаніки (м.Санкт–

Петербург), де познайомився з М. І. Вавиловим. У 1915 р. Микола Миколайович 

повертається до Харківської селекційної станції, де працює на посаді завідувача лабораторії 

фізіології відділу селекції. З 1918 р. йому доручають ще одну посаду – директора 

Харківської контрольно-насіннєвої лабораторії, яку у 1920 р. було реорганізовано у 

Центральну контрольно-насіннєву станцію Наркомзему УРСР. У листопаді 1922 р. його 

обрано завідувачем кафедри спеціального землеробства (нині – рослинництва) 

Харківського сільськогосподарського інституту (ХСГІ).  

Влітку 1923 р. для зустрічі з М. М. Кулєшовим і для ознайомлення з його роботами 

до Харкова приїжджає М. І. Вавилов. Він високо оцінив високий методичний і 

організаційний рівень дослідницької роботи та запропонував М. М. Кулєшову організувати 

Українське відділення Всесоюзного інституту прикладної ботаніки та нових культур 

(ВІПБНК, пізніше –Всесоюзний інститут рослинництва – ВІР). У 1925 р. М. М. Кулєшов, 

продовжуючи завідування кафедрою, викладання у ХСГІ і керування контрольно-

насіннєвою справою в Україні, організує відділення. Місце було обрано біля села Огульці 

Валківського району Харківської обл. Десятирічна діяльність Українського відділення була 

дуже плідною і становила цілу епоху мобілізації світового різноманіття культурних рослин 

для розвитку сільського господарства України і всього Радянського Союзу.  

Діяльність М. М. Кулєшова була високо оцінена М. І. Вавиловим, який залучає його 

до роботи у ВІРі. Тут Микола Миколайович організував і відділ насіннєзнавства, за 

вказівкою М. І. Вавилова очолив сектор світових рослинних ресурсів. У серпні 1925 р. 

М. М. Кулєшова обирають вченим спеціалістом ВІПБНК і доручають завідувати секцією 

кукурудзи і сорго. За вісім років роботи у ВІПБНК, а потім у ВІРі, Микола Миколайович 

опублікував понад 30 наукових праць.  

У червні 1924 р. вчений взяв участь у Міжніродному конгресі з контрольно–

насіннєвої справи в Кембріджі (Великобританія); у 1928 р. виступив з доповіддю на 

Міжнародному конгресі з контрольно-насіннєвої справи у Римі (Італія). У 1930–1931 рр. 

перебуває у відрядженні в США з метою вивчення досягнень у селекції, насінництві та 

дослідній справі. 
 У 1925, 1927 і 1929 рр. Микола Миколайович очолив експедиції до Середньої Азії, у 

1926 р. – до Азербайджану. В результаті проведених експедицій до колекцій ВІПБНК і його 
українського відділення було залучено велике різноманіття культур: люцерни стійкої до 
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вілту, озимого льону, виявлення у культурі закавказького еспарцету, раніше відомого лише 
як дикорослий. та ін. 

У цей період М.М. Кулєшов завершує і видає роботу, присвячену сортовому 
різноманіттю кукурудзи Азії. У ній уперше подано діагноз нового підвиду кукурудзи – 
восковидного, описано особливий тип кременистої кукурудзи – центральноазіатський, цінний 
за посухостійкістю. За результатами досліджень світового різноманіття кукурудзи уперше 
описано географічне розповсюдження її сортів на земній кулі, уточнено її походження та 
еволюцію. Зокрема, обґрунтовано гіпотезу про походження кукурудзи не з Центральної 
Америки, як вважалось на той час, а з Південної Америки – з Перу та Болівії. Показано, що 
розподіл різноманіття кукурудзи за структурою ендосперму є не лише групуванням сортів за 
зручністю для агрономів і споживачів, а й ботаніко-систематичним розподілом, який базується 
на відмінностях за первинним ареалом, морфологічними та біологічними особливостями, а 
також певною мірою на обмеженні репродуктивної сумісності. 

5 березня 1933 р. за сфабрикованим звинуваченням М. М. Кулєшова було 
заарештовано і піддано тортурам. Після звільнення 17 листопада 1933 р. його було вислано 
до Іркутська, де він працював спочатку науковим співробітником, а згодом керівником 
наукової групи контрольно-насіннєвої лабораторії. У жовтні 1934 р. М.М. Кулєшов очолює 
кафедру рослинництва Східносибірського (Іркутського) сільськогосподарського інституту. 
11 січня 1938 р. ВАК без захисту дисертації присвоює йому вчений ступінь доктора 
сільськогосподарських наук, а 28 червня того ж року затверджує у званні професора. 
Наступного дня, 29 червня, його було знову заарештовано. Після звільнення у 1939 р. 
Микола Миколайович переїздить до Омська, де до травня 1945 р. керує кафедрою 
рослинництва Омського сільськогосподарського інституту.  

З травня 1945 р. Микола Миколайович знову в Україні, у Харкові. Він очолює 
кафедру рослинництва ХСГІ ім. В. В. Докучаєва, організує і керує відділом екології в 
Українському інституті рослинництва, селекції та генетики, до складу якого входила 
лабораторія рослинних ресурсів. 2 червня 1948 р. М.М. Кулєшова обирають членом–
кореспондентом АН УРСР, а 19 травня 1951 р. – її дійсним членом.  

Ця творча людина, різносторонньо обдарована і широкого світогляду, мала 
надзвичайні риси характеру, які приваблювали до нього співробітників і студентів. Йому 
були притаманні глибокі знання в галузях науки, якими він займався, вільне володіння 
англійською, німецькою, французькою, італійською мовами (не рахуючи латині та 
древньогрецької). Під час ув′язнення в одиночній камері ленінградської тюрми «Крести» 
він створив без запису поему «Бібі–ханим», а також написав багато віршів, які свідчать про 
його поетичний талант. Вони  були видані лише у 2009 р.  

М. М. Кулєшов пішов з життя 19 січня 1968 р., похований  на цвинтарі № 2, 
м. Харкова. Він залишив цінний науковий спадок, який і у XXI сторіччі продовжує служити 
людству.  
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